Zwiedzanie dla grup zorganizowanych

Potrzebujesz przewodnika, który z pasją oprowadzi Twoją grupę po najważniejszych atrakcjach w
Poznaniu? Poniżej znajdziesz kontakt do rekomendowanych firm i przewodników.
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Centrum Informacji Miejskiej - usługi przewodnickie

Centrum Informacji Turystycznej oferuje wynajęcie przewodnika zarówno w języku polskim, jak i w
wybranym języku obcym. Czas trwania spaceru ustala zamawiający. Wszyscy przewodnicy mają
uprawnienia przewodnika miejskiego, a ich wiedza i kultura osobista są gwarancją wysokiej jakości
wykonywanych usług.

it@cim.poznan.pl

+48 61 852 61 56

www.cim.poznan.pl

KulTour.pl

Kultour.pl działa na rynku z 2005 roku. Od początku rozwijaliśmy się w kilku kierunkach, z czasem
umocniliśmy naszą pozycję na rynku usług przewodnickich po Poznaniu. Oferujemy zwiedzanie
Poznania w podstawowych językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski oraz kilku
innych. Trasy zwiedzania dostosowujemy do zainteresowań i możliwości czasowych turystów.
Dodatkowo oferujemy wynajem autokarów, historycznych tramwajów, pomoc w zakwaterowaniu i
wyżywieniu. Więcej informacji na www.kultour.pl

alek@kultour.pl

+48 601 871 661

www.kultour.pl

Grupa Przewodników PoPoznaniu.pl

Grupa Przewodników PoPoznaniu.pl powstała w 2012 roku. Możemy poprowadzić klasyczne
wycieczki po najbardziej znanych częściach Poznania takich jak Ostrów Tumski, Stare Miasto czy
Dzielnica Zamkowa, jak i nieszablonowe spacery: "Straszne Historie", "Nieznane historie znanych
miejsc, czyli na co nie ma czasu na tradycyjnej wycieczce" czy "Legendy Poznania". We współpracy z
zespołem gramiejska.pl oferujemy także zwiedzanie miasta w formie gry miejskiej. Zapraszamy do
współpracy!

przewodnicy@popoznaniu.pl

+48 884 605 305

www.popoznaniu.pl

City Event Poznań

Jesteśmy przewodnikami miejskimi i tworzymy nieszablonowe wycieczki po Poznaniu dla firm i szkół.
Piszemy scenariusze gier miejskich, organizujemy degustacje, oprowadzamy w strojach
historycznych, tworzymy scenariusze imprez turystycznych na zamówienie. Łączymy teatr z
turystyką, turystykę z kulinariami, zwiedzanie z przebieraniem, poznawanie z rozrywką.
Wskrzeszamy historię poprzez stroje, mowę, smaki i dźwięki, aby pozwolić naszym klientom
poznawanie Poznania i Wielkopolski wszystkimi zmysłami.

info@cityevent-poznan.pl

+48 608 284 208

+48 513 814 256

www.cityevent-poznan.pl

Navigatio Stanisław Kandulski

Nazwa NAVIGATIO odnosi się do wyprawy, podróży lub nawigacji i tak też postrzegam swoją
aktywność na rynku. Jestem producentem i koordynatorem wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i
komercyjnych oraz czynnym pilotem wycieczek i przewodnikiem miejskim. Opowiadam, realizuję,
organizuję, przedstawiam publicznie, uczę. Jestem uzależniony od działania i zdobywania wiedzy.
Moja aktywność zawodowa obejmuje turystykę, marketing oraz działania naukowe.

navigatio.poland@gmail.com

+48 500 269 896

www.facebook.com/poland.navigatio

Edutrip. Wycieczki po Poznaniu.

Zapraszamy na zwiedzanie inne niż wszystkie – zamiast wymieniać daty i nazwiska, opowiemy
historie, które pomogą Państwu poznać Poznań i Szlak Piastowski. Pokażemy miejsca nie tylko
opisywane w przewodnikach, ale także te mniej znane. Przygotujemy wycieczkę dopasowana do
Państwa potrzeb, różnymi środkami transportu – od autobusu przez zabytkowy tramwaj po rower.
Pokażemy, że zwiedzanie to przede wszystkim wspaniała i pełna wciągających historii przygoda!

kontakt@edutrip.pl

+48 792 615 799

www.edutrip.pl

GoPoznań Marcin Fabiszak - przewodnik po Poznaniu

Poznać Poznań – już sama nazwa miasta zachęca do jego odkrywania! Dzięki spotkaniu z
przewodnikiem, zobaczysz to, co miasto ma do zaoferowania najlepszego! Z nami zobaczysz miasto
żywe, w którym tradycja łączy się ze współczesnością. Opowiadamy o naszych zwyczajach, kuchni,
gwarze. Pokażemy zabytki, ale także nowoczesne miejsca i atrakcje. Podpowiemy, co robić w czasie
wolnym. Jesteśmy pewni, że z nami poznasz prawdziwy Poznań i będziesz się przy tym świetnie
bawić!

biuro@przewodnikpoznan.pl

+48 880 215 046

www.przewodnikpoznan.pl

Przewodnik Królewski

Jesteśmy grupą licencjonowanych, doświadczonych przewodników po Poznaniu oraz pilotów. Od lat z
pasją przybliżamy tajemnice Wielkopolski wszystkim, którzy są gotowi na niezwykłe spotkanie z
historią miasta i architekturą. W każdej wolnej chwili poszerzamy swoją wiedzę i odkrywamy kolejne

fascynujące miejsca. Czerpiąc z doświadczenia i inspiracji ze strony naszych Klientów ,
przygotowaliśmy propozycje wycieczek , dzięki którym zwiedzania Poznania i Wielkopolski staje się
prawdziwą przygodą. Z przyjemnością dostosowujemy również trasy zwiedzania do oczekiwań
Turystów a naszych Gości zarazem. Z nami najlepiej zwiedzisz : Poznań, Kórnik, Rogalin,
Puszczykowo, Szlak Piastowski ( Biskupin, Gniezno, Ostrów Lednicki, Kruszwica, ...)

biuro@przewodnik-krolewski.pl

+48 669 142 776

+48 603 33 40 60

www.przewodnik-krolewski.pl

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK

BORT PTTK zajmuje się turystyką przyjazdową i wyjazdową na terenie całej Polski. Organizujemy
wycieczki dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Rezerwujemy noclegi w hotelach,
pensjonatach i innych ośrodkach. Zapewniamy transport, a także bilety wstępu. Dysponujemy
profesjonalną, doświadczoną kadrą przewodników i pilotów, jesteśmy organizatorem kursów i
szkoleń na przewodników i pilotów krajowych. ZAPRASZAMY do naszego biura w Poznaniu przy
Starym Rynku 89/90, mieszczącego się w pięknej zabytkowej kamienicy. Więcej informacji na naszej
stronie www.bort.pl

office@bort.pl

+48 604 979 197

www.bort.pl

Visit Poznań
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